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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร ัง้นี้มีว ัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากม ะกรูดในการดับกลิ่น                               
ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และประสทิธผิลของคูม่อื เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรู ้ทศันคติ ก่อนและหลงั                    
การสง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิ คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบลเกาะแกว้ 
อ าเภอเสลภูมิ จ ังหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 30 คน ได้จากการสมคัใจเข้าร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย                            
คูม่อื แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู คอื ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และสถติทิดสอบสมมตฐิาน Paired t - test ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากมะกรูด                      
ในการดบักลิ่นมปีระสทิธิภาพเท่ากบั 80.30/89.65 และมีดชันีประสทิธิผลของคู่มอืการส่งเสรมิ (E.I.) เท่ากบั 0.8324 
นักเรยีนเข้าร่วมการส่งเสรมิมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 83.24 มคีะแนนเฉลี่ยความรู้ และทศันคติ หลงัการ
สง่เสรมิมากกวา่กอ่นการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
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Abstracts 
 The purposes of this research were to study find the develop promotion manual of utilization kaffir lime in 
deodorizing to be efficiency according to the criteria 80/80 and the effectiveness of the promotion manual and to 
study and compare knowledge and attitude before and after promoting. The sample used in the study were 30 
students of the Ban Dong Wai School, Koh Kaew Sub-District, Selaphum District, Roi-Et Province being  selected 
by voluntarily sampling. The tools used in the research included promotion manual, Knowledge test and attitude 
test. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis 
test tesing; paired t-test. The results revealed that the manual was efficiency of 80.30 / 89.65. The effectiveness of 
activity manual index was equal to 0.8324. the student had more knowledge and effect to increased students 
progress after using the training manual as 83.24 percent. After the promotion experimental students had an 
average score of knowledge and attitude more than before promotion significanctly at  level .05. 
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1. บทน า 
 ประเทศไทยแต่ละท้องถิ่นมกีารด าเนินชวีติใน
ลกัษณะพึง่พาอาศยัธรรมชาติและสิง่แวดล้อมมานานมี
การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของมนุษย์ การน าทรพัยากรธรรมชาติมาเป็น
ปัจจัยสี่ ประกอบด้วยอาหาร ที่อยู่อาศยัเครื่องนุ่งห่ม 
และยารกัษาโรค นบัตัง้แต่ยุคเริม่ก าเนิดมนุษย์บนโลกนี้ 
จึงได้มกีารสรา้งสรรค์สิง่ต่างๆ มากมาย การสัง่สมสิ่ง
เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง หลายยุคหลายสมยันัน้ เราเรยีก
กนัว่า ภูมิปัญญามาใชน้ัน้โดยจะขาดสิง่ใดสิ่งหนึ่งไป
ไมไ่ด ้ในขณะทีป่ระชากรมจี านวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผล
ใหเ้กดิการขยายตวัของสงัคมเมอืงอย่างรวดเรว็และท า
ให้เกดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิเพิ่มมากขึ้น มนุษย์
ตอ้งแขง่ขนัดิ้นรนต่อสูเ้พื่อให้อยู่รอดในสงัคมดว้ยเหตุ
ปัจจยัเศรษฐกจิทีบ่บีรดัตวัในการท ากจิกรรมของมนุษย์
มากขึ้น จึงมีเวลาที่จะดูแลเรื่องสุขภาพน้อยลงจาก
โรคภยัไขเ้จบ็อยู่เสมอ การป้องกนัโรคต่างๆนัน้มคีวาม
สอดคลอ้งกบัปัจจยัพื้นฐานของมนุษย์นัน่คอืปัจจยั 4 ที่
มีมาเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ แต่บางครัง้
หลงลมืสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์อยูใ่กลต้วัไปใหค้วามสนใจกบั
สิง่ทีอ่ยู่ไกลตวัมากเกนิไปมนุษย์เราด ารงชวีติอยู่ไดด้ว้ย 
(นิตยา กนกมงคล, 2553 : 34) 
 มนุษย์อาศยัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
เป็นปัจจัยในการด าเนินชีวิตมาโดยตลอดและเมื่อมี
ความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น เป็นเหตุให้
ทร ัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมถูกน ามาใช้
ประโยชน์ และถูกท าลายอย่างมากมายและรวดเรว็จน
บางชนิดมปีรมิาณลดน้อยลงและบางชนิดมสีภาพเสื่อม
โทรมลงมนุษย์ไม่อาจด ารงชวีติอยู่ไดห้รอือยู่ไดก้ไ็ม่ด ี
ดังนั ้นเมื่อมนุษย์ รู้จ ักใช้ก็ต้องรู้จ ักปกปักร ักษา
ทรพัยากรธรรมชาตเิพื่อใหเ้กดิประโยชน์อย่างยัง่ยืนได้
ยาวนานต่อไป (ประยูร วงศจ์นัทรา, 2558 : 31) 
 ในปัจจุบนัพชืสมนุไพรจดัเป็นพชืเศรษฐกจิชนิด
หนึ่งที่ต่างประเทศก าลังหาทางลงทุนและคัดเลือก
สมนุไพรไทยไปสกดัหาตวัยาเพื่อรกัษาโรคบางโรค และ
มหีลายประเทศที่น าสมุนไพรไทย ไปปลูกและท าการ
คา้ขายแข่งกบัประเทศไทย ซึ่งสมุนไพรไทยในตลาด
ต่างประเทศยังคงมีความต้องการเป็นอย่างมาก  
สมนุไพร ถอืเป็นทรพัยากรทีม่คีา่ยิง่ของประเทศวธิีการ

เลอืกใชส้มนุไพรในการรกัษาโรคของบรรพบรุษุไทยนัน้
ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่ลึกล ้ า และเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมทีท่รงคณุคา่ ซึง่นกัวทิยาศาสตร์ปัจจุบนัเชื่อ
ว่า การที่มนุษย์รู้ว่าต้นไม้ใดใช้รกัษาโรคใด หรือมี
สรรพคุณอย่ า งไ รนั ้น  ได้ จ ากการ เรี ยนรู้ ด้ว ย
ประสบการณ์และการทดลองอันยาวนานสบืต่อกนัมา
ตัง้แต่โบราณ บางครัง้อาจอาศยัจากรูปลกัษณะของพืช
วา่มลีกัษณะเหมอืนอวยัวะใด กใ็ชร้กัษาอวยัวะนัน้ หรอื
อาศยัส ีรสชาต ิเชน่ สแีดงรกัษาทีเ่กีย่วกบัเลอืด หรอืรส
ขมรักษาเกี่ยวกับน ้ าดี เป็นต้น จึงท าให้ปัจจุบ ัน
สงัคมไทยไดม้กีารหนัมาสนใจในภูมปัิญญาดัง้เดมิของ
บรรพบุรุษมากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลรกัษาสุขภาพ
แบบพึ่งพาตนเอง โดยใช้สมุนไพรที่มีในประเทศ                    
(โชตอินนัต์ และคณะ, 2556 : 35-36) 
 สมุนไพร (Herb) คือ พืช ผกั และผลไม้ที่ถูก
น ามาใช้เป็นยาและสิ่งบ ารุงร่างกายมานานนับพันปี 
โดยที่สมุนไพรเหล่านี้มที ัง้แบบน าผล ใบ ราก เปลือก 
ยาง (วฒันา ณ สงขลา, 2547 : 4) สมุนไพร เป็นพืชที่
เกดิขึน้เองตามธรรมชาตบิางชนิดมกีารน ามาปลูก และ
น ามาใช้ประโยชน์ในการดูแลร ักษาสุขภาพมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน บางชนิดสามารถน ามารบัประทาน 
เป็นอาหาร ใหค้ณุคา่ทางอาหารและยงัใหร้สชาตทิีท่ าให้
เจรญิอาหาร สมุนไพรหลายชนิดยงัมสีรรพคุณเป็นยา
รกัษาโรค ชว่ยย่อยอาหาร แกอ้าการทอ้งอดึทอ้งเฟ้อ ใน
อดตีการปลูกสมนุไพรมกักระท ากนัในลกัษณะการปลูก
ผักสวนครัว ริมร ัว้ หลังบ้าน ตามที่ว่างเปล่าจะใช้
ประโยชน์กส็ามารถเกบ็เกีย่วไดท้นัทีแต่ในระยะหลงัมี
ประชากรมากขึ้น และส่วนหนึ่งได้เข้ามาอาศยัอยู่ใน
เมืองใหญ่ ที่มกัมพีื้นที่บา้นเรือนจ ากดัไม่มีพื้นที่ว่าง
เพียงพอกบัการปลูกผกัสวนครวัต่างๆพืชผกัเพื่อการ
บริโภคทุกอย่างได้จากการซื้อหา แต่สถานการณ์
ปัจจุบ ันกระแสการส่งเสริมจากภาครัฐให้หันมาใช้
สมุนไพรเพิ่มมากขึ้นในการดูแลสุขภาพ จึงท าให้มี
ผู้สนใจปลู กสมุนไพรเพื่ อการจ าหน่ ายมากขึ้ น 
นอกจากนี้ สมุนไพรบางอย่างที่มีสรรพคุณเป็นยา 
สามารถน ามาสกัดเอาสารที่มีอยู่ภายในมาใช้ท ายา
สมนุไพร หรอืน าไปเป็นสว่นประกอบของการใชเ้พื่อการ
บรโิภคหรอืการอุปโภคในชวีติประจ าวนัดว้ยประโยชน์
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ของสมนุไพรมมีากมาย ความต้องการใชส้มุนไพรจึงมี
เพิม่มากขึน้ (จติระพ ีบวัผนั, 2548 : 15) 
 มะกรูด ภาษาอังกฤษ เรยีก Kaffir lime มชีื่อ
วทิยาศาสตร์ว่า Citrus hystrix DC เป็นพืชตระกูล
เดียวกนักบัสม้ มะกรูดเป็นพืชสมุนไพรพื้นบา้นนิยม
น ามาท าอาหารให้กลิ่นหอม ชื่ออื่นๆ ของมะกรูด เช่น 
มะขนุ มะขดู สม้กรูด สม้มัว่ผ ีเป็นต้น มะกรูด ถือเป็น
วตัถุดิบส าคัญในการท าเครื่องแกง นอกจากจะเป็น
สมุนไพรใช้ในครัวแล้ว ยังเป็นไม้มงคลเชื่อกันว่า 
มะกรูดจะท าให้ผู้อยู่อาศยัมีความสุข สรรพคุณของ
มะกรูด เช่น ใชร้กัษาฝี แกเ้สมหะเป็นพิษ แกก้ระหาย
น ้า มสีารต้านอนุมูลอิสระ สร้างภูมิต้านทานร่างกาย 
ช่วยเจริญอาหาร ช่วยผ่อนคลาย ป้องกันมะเร็ง 
แกป้วดเมือ่ย ช่วยลดการหดเกรง็ของกล้ามเนื้อ ใชด้บั
กลิ่นคาวอาหาร ลดความดนัโลหิต รกัษาโรคเส้นผม 
รกัษาโรคผวิหนงั บ ารงุเสน้ผม ช่วยผ่อนคลาย ช่วยแก้
ไอ ขบัเสมหะ บ ารงุเลอืด ขบัลม ยบัยัง้การเจรญิเติบโต
ของจุลนิทรยี์ รกัษาโรคเลือดออกตามไรฟัน ล้างสิง่อุด
ตันบนใบหน้า เป็นยาขบัลม บ ารุงหัวใจ แก้ท้องอืด        
(รตชิา ปภานุพทัธ์, 2558 : 39 ) 
 มะกรดู เป็นพชืทีพ่บไดท้ัว่ไปเปลอืกของมะกรูด
มนี ้ามนัหอมระเหยเป็นสว่นประกอบส าคญัในการน าไป
ท าสเปรย์ดบักลิน่ มะกรดูยงัมฤีทธิใ์นการป้องกนัก าจดั
ยุง และมฤีทธิใ์นการไล่แมลง (ปัญญา ไพศาลอนันต์ , 
2553 : 48) มะกรูดมีถิ่นก าเนิดในประเทศลาว 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยชาวเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตน้ิยมใชใ้บมะกรดู ผวิมะกรดู และน ้ามะกรูดเป็น
ส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงอาหารหลายชนิด สารเคมี
ส าคญัที่พบในมะกรูดคอืน ้ามนัหอมระเหย ซึ่งมีทัง้ใน
สว่นเปลอืกผลหรอืผวิมะกรูดและในส่วนใบโดยเปลือก
ผลจะมนี ้ามนัหอมระเหยราว 4% ขณะที่ส่วนของใบมี
น ้ามนัหอมระเหย 0.08% จึงนิยมใชป้ระโยชน์น ้ามนั
มะกรดูทัง้จากใบและเปลอืกผล มะกรดูเป็นพชืสมุนไพร
ทีม่คีณุประโยชน์ทางยามากมายสามารถน าส่วนต่างๆ 
มาใช้รกัษาอาการไดอ้ย่างหลากหลาย ที่ส าคญัมสีาร
ต้านอนุมูลอิสระสูงจึงมีส่วนช่วยสร้างเสรมิภูมิคุม้กนั
ใหแ้กร่า่งกายและตา้นทานโรคหลายชนิด รวมทัง้มะเรง็

บางชนิด นอกจากนี้มะกรูดยังมีฤทธิช์่วยยับยัง้การ
เจรญิเตบิโตของเชือ้จุลนิทรยี์ (ขา่วสด, 2561: เวบ็ไซต์)  
 ลักษณะของมะกรูดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก     
เนื้อไมแ้ขง็ ล าตน้และกิง่มหีนามยาวเลก็น้อย ใบเป็นใบ
ประกอบชนิดลดรปู มใีบย่อย 1 ใบ เรยีงสลบั รูปไข่ คอื
มลีกัษณะคลา้ยกบัใบไม ้2 ใบ ต่อกนัอยู่ คอดกิว่ที่กลาง
ใบเป็นตอน ๆ มกีา้นแผ่ออกใหญ่เท่ากบัแผ่นใบ ท าให้
เห็น ใบเ ป็ น  2  ตอน กว้าง  2 . 5 -4 เซนติ เมต ร                         
ยาว 4-7 เซนตเิมตร ใบสเีขยีวแก่พื้นผวิใบเรยีบเกลี้ยง 
เป็นมนั ค่อนข้างหนา มีกลิ่นหอมมากเพราะมีต่อม
น ้ามนัอยู่ซึง่ผลแบบนี้เรยีกวา่ ผลแบบสม้ (hesperitium) 
ใบดา้นบนสีเขม้ ใต้ใบสอี่อนดอกออกเป็นกระจุก 3–5 
ดอก กลบีดอกสขีาว เกสรสเีหลือง ร่วงง่าย มกีลิ่นหอม 
มีผลสีเขียวเข้มคล้ายมะนาวผิวเปลือกนอกขรุขระ              
ข ัว้หวั-ทา้ยของผลเป็นจุก ผลอ่อนมเีป็นสเีขยีวแก่ เมื่อ
ผลสกุจะเปลี่ยนเป็นสเีหลืองสด พนัธุ์ที่มผีลเล็ก ผวิจะ
ขรขุระน้อยกวา่และไม่มจีุกที่ข ัว้ ภายในมเีมล็ดจ านวน
มากๆ (นันทวนั บุญยะประภสัสร และอรนุช โชคชยั
เจรญิพร, 2542 : เวบ็ไซต์) 
 ป่าเบญจพรรณลักษณะทัว่ไป เป็นป่าโปร่ง 
พื้นทีป่่าไมไ้มร่กทบึ มไีมไ้ผช่นิดต่างๆ ขึน้อยู่มาก มอียู่
ทัว่ไปตามภาคต่างๆ ที่เป็นที่ราบ หรือตามเนินเขา 
พนัธุ์ไมจ้ะผลัดใบในฤดูแล้งการกระจายของป่าเบญจ
พรรณในประเทศไทย พบในภาคเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคอี ส าน  ครอบคลุ มต ่ า ล งไปจนถึ ง จั งห วั ด
ประจวบคีรีข ันธ์ตอนบน (กรมป่าไม้ กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2553 : เวบ็ไซต์) 
 ป่าดงแหน่งเป็นพื้นที่ป่าเบญจพรรณมพีื้นที่ติด
กบัแมน่ ้าชขีนานเป็นทางยาวตลอดพื้นที ่ตัง้อยู่บนพืน้ที ่
หมู ่6 ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ใน
ปี 2544 ไดม้กีารเขา้มาบรหิารจดัการพื้นทีโ่ดยสมาคมผู้
ปฏบิตัธิรรม "รอ้ยเอด็อโศก" เพื่อพฒันาเป็นศนูย์เรยีนรู้
ทางดา้นการเกษตรตามศาสตร์พระราชาโดยประธาน
กลุ่มคนแรกคือ นายกิจจา เอื้อไพจิตร โดยมีการซื้อ
ทีด่นิ สปก. จากชาวบา้นในพื้นทีค่ร ัง้แรก จ านวน 18 ไร ่
และได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตรตาม
ศาสตรพ์ระราชาเป็นต้นมาในปี 2548 ประธานกลุ่มคอื 
นายสมวงศ์ ขุมหิรญั ได้มกีารขยายพื้นที่โดยการซื้อ
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ที่ดินบริเวณโดยรอบเพิ่มเติมจากชาวบ้านจากเดิม  
18 ไร ่เป็น 150 ไร ่และ บรหิารจดัการให้เป็นศูนย์การ
เรยีนรูใ้นเรือ่งการเกษตร สมนุไพร และการแปรรูปครบ
วงจร ในปี 2560 มกีารจดัตัง้เป็นวสิาหกจิชมุชนรอ้ยเอด็
อโศก เพื่อสง่เสรมิและพฒันาสนิคา้ภาคการเกษตร และ
สมนุไพรใหม้กีารแปรรปูเพื่อเพิม่มลูคา่ เชน่ ผลิตภณัฑ์
จากข้าว สมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร ปุ๋ ยอินทรยี์น ้ า
หมกัชีวภาพ เป็นต้น และป่าดงแหน่งเป็นป่าที่ย ังมี
ความอุดมสมบูรณ์มีแม่น ้ าชีไหลผ่านขนานทางยาว
ตลอดพื้นที่กว่า 150 ไร่ จึงเป็นพื้นที่ที่มีความ
หลากหลายทางชวีภาพและเหมาะสมที่จะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการศึกษาสิ่งแวดล้อม และการอนุร ักษ์
ธรรมชาต ิจงึมกีารขอจดัตัง้เป็นมลูนิธสิิง่แวดลอ้มศกึษา
สาขาอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น ในเดือน
ธนัวาคม 2560 เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้และส่งเสรมิการ
อนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มต่อไป โดยม ีนายไตร
รตัน์ ขุมหิรญั เป็นผู้อ านวยการ มูลนิธิสิ่งแวดล้อม
ศกึษา สาขาอ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอ็ด มกีจิกรรม
ด าเนินในปัจจุบันหลายโครงการ เช่น การอนุร ักษ์
ทรพัยากรป่าไม้ การท าเกษตรกรรมแบบเศรษฐกิจ
พอเพยีงการอนุรกัษ์สง่เสรมิการปลูกสมุนไพร การแปร
รูปผลิตภณัฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดตัง้ศูนย์
เรยีนรูน้ิเวศวทิยา ป่าดงแหน่ง (ไตรรตัน์ ขมุหริญั, 2561 
: สมัภาษณ์) 
  จากการส ารวจเบื้องต้น ผูว้ ิจยัจึงมองเห็น
ความส าคญัของสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น จึงอยาก
ส่งเสริมการน ามาท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้
คดิคน้การน ามะกรูดมาท าสเปรย์เพื่อใชใ้นการดบักลิ่น 
ของมลูนิธสิิง่แวดลอ้มศกึษา (เสลภูม)ิ ส าหรบันักเรยีน
โรงเรียนบ้านดงหวาย  ให้ เกิดการน าสมุนไพร 
ทีม่อียู่ในพื้นทีม่าใชป้ระโยชน์เพิม่มากขึน้ 
 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
       2.1. เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ จากมะกรูดในการดบักลิ่น ส าหรบันักเรยีน
โรงเรียนบ้านดงหวาย ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูม ิ
จงัหวดัรอ้ยเอด็ ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ประสทิธผิลของคูม่อื  

       2.2. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและ
หลงัการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากมะกรูดในการดบั
กลิน่ ส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบลเกาะ
แกว้ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
       2.3. เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบทัศนคติก่อน
และหลงัการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากมะกรูดในการ                 
ดับกลิ่น ส าหร ับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงหวาย                      
ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั (Materials and Methods) 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรยีนโรงเรยีนบา้นดงหวาย 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ
จงัหวดัรอ้ยเอด็ จ านวน 158 คน  
 กลุ่มตวัอย่าง นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นดงหวาย ชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้น ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูม ิ
จงัหวดัรอ้ยเอด็ จ านวน 30 คน ไดร้บัมาจากการสมคัร
ใจเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
มะกรดูในการดบักลิน่   
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิ ไดแ้ก่ คู่มอืการ
ใชป้ระโยชน์จากมะกรดูในการดบักลิน่ 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ ประเมินผล 
ได้แก่  แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ 
จากมะกรูดในการดับกลิ่น และแบบวัดทัศนคติ 
ต่อการใชป้ระโยชน์จากมะกรดูในการดบักลิน่ 
3.3 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู  
 การสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากมะกรูด ในการ
ดบักลิ่น ผูว้ ิจยัได้ด าเนินการเกบ็รวบรวม ข้อมูลด้วย
ตนเอง โดยแบง่เป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที่ 1 ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการ 
ถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา  
   ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดล้อม
ศกึษา                                                                   
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั  
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู มดีงันี้  
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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           2) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
ไดแ้ก ่ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) คา่ความเชือ่ม ัน่ 
(Reliability) คา่อ านาจจ าแนก คา่ความยากงา่ย 
  3) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ Paired            
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัที ่.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 1. ผลการศึกษาคู่มือการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากมะกรูดในการดบักลิ่น ส าหรบันักเรียน
โรงเรียนบ้านดงหวาย ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูม ิ
จังหวดัร้อยเอ็ด แต่ละหน่วยความรู้ มีประสิทธิภาพ 
80.30/89.65 และมีดชันีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 
0.8324 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้80/80 
 2. ผลการศึกษาและเปรยีบเทียบความรู้ก่อน
และหลงัการสง่เสรมิ. พบวา่ กอ่นการสง่เสรมินักเรยีนมี
คะแนนเฉลีย่ความรูเ้ท่ากบั 7.66 อยู่ในระดบัปานกลาง 
และหลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้

เท่ากบั 16.13 อยู่ในระดบัมาก เมือ่เปรยีบเทียบคะแนน
เฉลี่ยความรู้ก่ อนและหลังการส่ ง เสริม  พบว่ า 
หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อน
การสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05แสดง
ใหเ้หน็วา่ นกัเรยีนทีเ่ขา้รบัการสง่เสรมิมคีวามรูเ้พิม่ขึน้  
 3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการทศันคติ
ก่อนและหลังการส่งเสริม .พบว่าก่อนการส่งเสริม
นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตติ่อการใชป้ระโยชน์จาก
มะกรูดในการดบักลิ่นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ( x =2.69) 
และหลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ 
อยู่ในระดับเห็นด้วย ( x =2.87) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 แสดงให้
เห็นว่า นักเรียนที่เข้าร ับการส่งเสริมมีทัศนคติที่ดี
เพิม่ขึน้ 

 

ตารางที ่1  ประสทิธภิาพของคูม่อืการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากมะกรดูในการดบักลิน่ นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นดงหวาย  
  ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ (E1 / E2) 
 

คณุภาพรปูแบบการส่งเสริม 
คะแนน
เตม็  ̅ S.D. 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.07 0.40 80.30 เป็นไปตามเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 17.93 0.28 89.65 เป็นไปตามเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของคูม่อืการสง่เสรมิ เท่ากบั 80.30 / 89.65 
 

 จากตารางที่  1 พบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 80.30 และประสทิธ ิ
ภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 89.65 ดังนัน้ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของ

ผลลพัธ์ของคูม่อืการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากมะกรดู
ในการดับกลิ่น นักเรียนโรงเรียนบ้านดงหวาย                    
ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอ็ด เท่ากบั 
80.30/89.65 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ ัง้ไว ้
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ตารางที ่2  ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากมะกรดูในการดบักลิน่ของนกัเรยีน                
              โรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

 
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน 

ทกุคน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัทกุ

คน 

จ านวนผูเ้ข้าร่วม  
การส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ 

ความรู้ 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 
เกณฑ์ 

230 538 30 20 0.8324 ผา่นเกณฑ์ 

  
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล 

(E.I.) ของคูม่อืการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากมะกรูด 
ในการดบักลิ่น ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบา้นดงหวาย
ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็                       

 
มคี่าเท่ากบั 0.8324 หมายความว่า นักเรียนโรงเรยีน
บ้านดงหวาย  ต าบล เกาะแก้ว  อ า เภอเสลภูมิ                        
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด มีความกา้วหน้าในการเรยีนรู้รอ้ยละ 
83.2 

 

ตารางที ่3  ผลการเปรยีบเทยีบความรูก้อ่นและหลงัการใชป้ระโยชน์จากมะกรดูในการดบักลิน่ของนกัเรยีน                                 
              ช ัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็   
 

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

t df p 
x  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

7.66 0.48 ปานกลาง 17.93 0.28 มาก -22.333 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
 จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน พบว่า                 
กอ่นการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยความรูเ้กีย่วกบั
การใชป้ระโยชน์จากมะกรดูในการดบักลิน่ เท่ากบั 7.66 
อยู่ในระดบัปานกลางและหลังการส่งเสรมินักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ เท่ากบั 17.93 อยู่ในระดบัมาก 

เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรูก้่อน และหลงัการ
สง่เสรมิ พบวา่ หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลี่ย
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 

 
ตารางที ่4 ผลเปรยีบเทยีบทศันคตกิอ่นและหลงัต่อการใชป้ระโยชน์จากมะกรดูในการดบักลิน่ของนกัเรยีน                               
             ช ัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็     
 

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

t df p 
x  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 

ทศันคต ิ
(N=3 ) 

2.69 0.51 เหน็ดว้ย 2.87 0.32 
เหน็
ดว้ย 

-3.283 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
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จากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน พบว่า ก่อน
การส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการใช้
ประโยชน์จากมะกรดูในการดบักลิน่อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
( x =2.69). และหลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
ทัศ นคติ อยู่ ใ น ร ะดับ เ ห็ นด้ วย ( x =2.87) เ มื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ พบวา่ หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั..05 
 
5. อภิปรายผล 
 5.1 ผลการศึกษาคู่มือการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากมะกรูดในการดบักลิ่นส าหรบันักเรียน
โรงเรียนบ้านดงหวาย ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูม ิ
จงัหวดัรอ้ยเอด็ คูม่อืการจดักจิกรรมการส่งเสรมิการใช้
ประโยชน์จากมะกรูดในการดบักลิ่น พบว่า คะแนน
เฉลีย่จากการท าแบบทดสอบความรูท้า้ยหน่วยกจิกรรม
การสง่เสรมิ และแบบทดสอบความรูก้่อน และหลงัการ
ส่งเสริม ซึ่งมีประสิทธิภาพ รูปแบบการส่งเสริม 
80.30/89.65 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไวแ้สดง
ใหเ้หน็วา่ คูม่อืการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากมะกรูด
ในการดบักลิน่ มขี ัน้ตอนการจดักจิกรรมการสง่เสรมิ ซึง่
เป็นกิจกรรมที่เน้นการให้ความรู้แก่นักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบลเกาะ
แก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคู่มือ
ประกอบการบรรยายให้ความรู ้โดยผ่านกระบวนการ
ปรบัปรุงแก้ไขตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาตาม
ขัน้ตอนที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการพัฒนาระดับความรู้
ความสามารถให้แก่นักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม
สอดคลอ้ง กบัแนวคดิของ วริชั สงวนวงศ์วาน (2544 : 
86) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพการบรหิารงานจะเป็น
เครือ่งชีว้ดั ความเจรญิกา้วหน้า หรอืความล้มเหลวของ
องค์กร ผู้บริหารที่เชี่ยวชาญจะเลือกการบริการที่
เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง และน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกบัแนวคิดของเปรมสรีย์ 
เชื่อมทอง (2536 : 9) กล่าวว่า ประสทิธิผล หมายถึง 
ผลงานของกลุ่มซึง่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้ดงันัน้
ประสทิธผิลของโรงเรยีน คอื ความส าเรจ็ของโรงเรยีนที่

สามารถท าได ้บรรลุเป้าหมายที่ต ัง้เอาไว ้ทัง้นี้เกดิจาก
ประสทิธภิาพของผูบ้รหิารโรงเรยีนที่สามารถใชค้วามรู ้
ประสบการณ์ ในการบริหารง านเพื่ อ โน้ มน้ า ว
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิงานให้เกิดผลตามเป้าหมาย
ที่ต ัง้เอาไว้ สอดคล้องกบังานวจิยัของน ้าทิพย์ ค าแร ่               
พรนิภา ตูมโฮม และแสงรว ีโมมขุนทด (2559 : 543)                       
ไดศ้กึษาเรือ่งการพฒันาคูม่อืฝึกอบรมการบรโิภคที่เป็น
มิตรกับสิ่ง แวดล้อมส าหร ับนิ สิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม งานวจิัยมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมการบรโิภคที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ส าหรบั
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพื่อศึกษาดชันี
ประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรมและเปรยีบเทียบความรู ้
ทศันคติ ก่อนและหลงัการฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่าง คือ 
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จ านวน 30 คน ไดม้าจากการเขา้ร่วมสมคัรใจเขา้ร่วม
ฝึกอบรม เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่คูม่อืฝึกอบรม 
แผน่พบั แบบทดสอบความรูแ้ละแบบวดัทศันคต ิสถติทิี่
ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก ่ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลี่ย 
ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชส้ถิติทดสอบ
ค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ( t-test dependent)  
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม 
การบริโภคที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 80.70/83.68 ส่วนดชันีประสิทธิผลของคู่มือ
ฝึกอบรม เท่ากับ 0.790 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมมี
ความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็น 79.00 ผลการ
เปรยีบเทียบความรูแ้ละทศันคติเรื่องการบรโิภคที่เป็น
มิตรกับสิ่ง แวดล้อมส าหร ับนิ สิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ สมุาล ีซาหยอง (2557 : 85-86) ไดศ้กึษา
เรือ่ง การส่งเสรมิการใชคู้่มอืการปลูกมะกรูดเพื่อใชใ้น
ครวัเรอืนและการอนุรกัษ์ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งมีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมการปลูก
มะกรูดเพื่ อ ใช้ในครัวเรือนและการอนุร ักษ์ที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลการศึกษาพบว่า
คูม่อืการจดักจิกรรมแต่ละหน่วยความรูม้ปีระสทิธิภาพ
เท่ากบั 82.15/86.65 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ตัง้ไว ้แสดง
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ให้เห็นว่าคู่มือการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการปลูก
มะกรูดเพื่อใชใ้นครวัเรือนและการอนุรกัษ์ มผีลท าให้
นิสิตระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศกึษา มี
ความรูค้วามเขา้ใจเพิม่มากขึน้ 
 5.2 การศึกษาและเปรยีบเทียบความรูก้่อน
และหลงัการใชป้ระโยชน์จากมะกรดูในการดบักลิน่ ของ
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา (เสลภูมิ) ส าหรบันักเรียน
โรงเรียนบ้านดงหวาย ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูม ิ
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์จากมะกรูดในการดับกลิ่น 
พบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมีคะแนนเฉลี่ยความ
รูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัมากเมื่อเปรียบเทียบ 
คะแนนเฉลีย่กอ่นและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงัการ
สง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูม้ากกว่าก่อนการ
ส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ที่ระดับ .05 
เนื่องจากผูว้จิยัใชรู้ปแบบการส่งเสรมิโดยกระบวนการ
ฝึกอบรม ซึง่มคีูม่อืเป็นสือ่ที่ใชใ้นการส่งเสรมิและยงัใช้
การบรรยาย ซึง่จะชว่ยใหน้กัเรยีนทีเ่ขา้รว่มการสง่เสรมิ
มคีวามรูม้ากขึน้และยงัเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดช้กัถาม
ในประเด็นข้อสงสยั สอดคล้องกบัแนวคิดของ Good 
(1973 : 613) ไดใ้ห้ความหมายการส่งเสรมิ หมายถึง 
กระบวนการให้ความรูแ้ละฝึกทกัษะ แก่บุคคล ภายใต้
เงื่อนไขบางประการ โดยการจดัการส่งเสรมิ ไม่ไดจ้ ัด
กระท าให้ใหญ่โตเหมอืนกบัการจัดการเรียนการสอน 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2542 : 
26) ไดใ้หค้ าอธบิายวา่ ความรูเ้ป็นพฤติกรรมขัน้ต้นที่ผู้
เรยีนรูเ้กดิความจ าความเขา้ใจ โดยอาจจะเป็นการนึกได้
หรอืโดยการมองเหน็ ไดย้นิ จ าได ้ความรูใ้นชัน้นี้ ไดแ้ก ่
ความรูเ้กีย่วกบัค าจ ากดัความ ความหมาย ขอ้เท็จจรงิ
กฎเกณฑ์ โครงสรา้ง และวิธีแก้ไขปัญหา ส่วนความ
เขา้ใจอาจแสดงออกมาในรปูของทกัษะดา้นการแปล ซึ่ง
หมายถงึ ความสามารถในการเขยีนบรรยายเกีย่วกบัสิง่
นัน้ๆ โดยใชค้ าพูดของตนเองและการให้ความหมายที่
แสดงออกมาในรปูของความคดิเหน็และขอ้สรุป รวมถึง
ความสามารถในการคาดคะเนหรอืการคาดหมายว่าจะ
เกดิอะไรขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ชูชยั สมทิธิไกร 
(2540 : 253) ได้กล่าวไว้ว่า วิธีการฝึกอบรมเป็น
สือ่กลางทีใ่ชใ้นการถ่ายทอดความรูร้ะหวา่งผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรมและผูอ้บรม เพื่อท าให้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมี
ความรู้  ทักษะความสามารถ และทัศนคติตาม
วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม และให้ความส าคญัของ
การ ฝึ กอบรม สอดคล้อ งกับแนวคิดของวิชิต                             
สุรตันเรอืงชยั (2534 : 47) อธิบายว่า การอบรมเป็น
กระบวนการ ทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดเ้กดิ
การเรยีนรูใ้นเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริวรรณ ชุมธีรร ัตน์ 
(2557 : 41) ไดศ้กึษาเรือ่ง การส่งเสรมิการปลูกมะกรูด
พืชสมุนไพรสารพัดประโยชน์ ส าหรบันักเรียนบ้าน
หนองอุ่ม ต าบลนาสีนวน อ าเภอกนัทรวิชยั จังหวดั
มหาสารคาม ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบ ความรูก้อ่น
และหลงัการสง่เสรมิการปลูกมะกรดูพชืสมนุไพรสารพดั
ประโยชน์ ส าหรบันกัเรยีนบา้นหนองอุ่ม ต าบลนาสนีวน 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมกอ่นการ
ส่งเสรมินักเรยีนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง                    
( x = 9.90)  หลงัการส่งเสรมิ นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดบัมาก ( x = 14.07) เมือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการ
สง่เสรมินกัเรยีนมคีวามรูม้ากกวา่กอ่นการสง่เสรมิอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ทิวทัศน์ แสงศร ี(2560 : 41-42) ไดศ้ึกษาเรื่อง 
สง่เสรมิการใชม้ะกรดูก าจดัยุงทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรยีนเกิ้ง
วทิยานุกลู ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
การส่งเสริมการใช้มะกรูดก าจัดยุงที่ เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้ม ใชร้ะยะเวลา 2 วนัประกอบดว้ย 3 กจิกรรม 
โดยแบง่การด าเนินการเป็น 1 วนั ต่อ 2 กจิกรรม พบว่า 
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการส่งเสรมิคร ัง้นี้ประกอบไป
ดว้ย เครือ่งมอื ทีใ่ชใ้นงานวจิยัคอื คูม่อืการส่งเสรมิการ
ใชม้ะกรูดก าจดัยุงที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม และแผ่น
พับการส่งเสริมการใช้มะกรูดก าจัดยุงที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้ม ท าใหน้กัเรยีนทีเ่ขา้รว่มการสง่เสรมิมคีวาม
สนใจและเห็นความส าคญัในใชม้ะกรูดก าจัดยุงที่เป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้มผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้
เกีย่วกบัการใชม้ะกรดูก าจดัยุงทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม
ส าหรบัโรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล พบว่า ก่อนการส่งเสรมิ
มคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 9.00) 
และหลงัการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยความรูอ้ยู่ในระดบั
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มาก ( x = 14.23) เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู้
กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ พบวา่ ผูเ้ขา้รว่มการสง่เสรมิมี
คะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของฟ้าธิดา น้อยวงศ์ (2557 : 43-44) ได้
ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการปลูกมะกรูดเพื่อการใช้
ประโยชน์ในโรงเรยีนส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบา้นใคร่
นุ่น ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิช ัย จังหวัด
มหาสารคาม การส่งเสริมการปลูกมะกรูดเพื่อการใช้
ประโยชน์ในโรงเรยีนส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบา้นใคร่
นุ่น ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิช ัยจังหวัด
มหาสารคาม โดยการจดัฝึกอบรม2 วนั เครือ่งมอืทีใ่ชใ้น
การอบรม ประกอบด้วย คู่มือฝึกอบรมและแผ่นพับ
ประกอบการบรรยายในการสง่เสรมิการปลูกมะกรูดเพื่อ
การใชป้ระโยชน์ในโรงเรยีน ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีน
บา้นใครนุ่่น โดยไดผ้า่นกระบวนการจดัการเรยีนรูอ้ย่าง
เป็นระบบ และลกัษณะที่สอดคล้องกบัเป้าหมาย และ
สภาพแวดลอ้มทัว่ไปเพื่อสรา้ง หรอืเพิ่มพูนองค์ความรู ้
และทศันคตทิีจ่ะชว่ยการปรบัปรงุในการปฏบิตังิานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นก าหนดระยะเวลาของแต่ละ 
กิจกรรมให้เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป 
เลอืกใชส้ถานที่ให้เหมาะสมกบักจิกรรมเลือกใชเ้ครื่อง
อ านวยความสะดวกอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการสื่อสาร
เนื้อหาสาระให้มีความชัดเจน และเครื่องมือที่เก็บ
รวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามความรู้และแบบวัด
ทศันคติ ทัง้นี้ผูว้ ิจ ัยได้วางแผนในการฝึกอบรมอย่าง
รอบคอบแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รกึษา และ
ด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ในการบรรยายความรู้ 
ความเขา้ใจ และทัศนคติที่ดีต่อการส่งเสริมการปลูก
มะกรูดเพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนส าหรบันักเรียน
โรงเรียนบา้นใคร่นุ่น ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทร
วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาแลเปรยีบเทียบ
ความรู้ก่อนและหลังการส่งเสริมการปลูกมะกรูด 
เพื่อการใช้ประโยชน์ในโรงเรียนส าหร ับนักเรียน
โรงเรียนบา้นใคร่นุ่น ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทร
วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ นักเรยีนมคีวามรูก้่อน
การสง่เสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัพอใช ้( x = 8.76) หลงั
การสง่เสรมินกัเรยีนมคีวามรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก                     

( x = 18.80) เมือ่เปรยีบเทยีบกอ่นและหลงัการสง่เสรมิ
นักเรียนมีความรู้มากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการ
สง่เสรมิการปลูกมะกรดูเพื่อการใชป้ระโยชน์ในโรงเรยีน
ส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นใครนุ่่น มผีลท าใหน้กัเรยีน
มคีวามรูเ้กีย่วกบัการปลูกมะกรูดเพื่อการใชป้ระโยชน์
ในโรงเรยีน  
 5.3 การศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติก่อน
และหลงัต่อการใชป้ระโยชน์จากมะกรูดในการดบักลิ่น 
ของมลูนิธสิิง่แวดลอ้มศกึษา (เสลภูม)ิ ส าหรบันักเรยีน
โรงเรียนบ้านดงหวาย ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูม ิ
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ผลการศกึษาเปรยีบเทียบทศันคติต่อ
การใชป้ระโยชน์จากมะกรูดในการดบักลิ่น พบว่า หลงั
การส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติมากกว่า
กอ่นการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
เนื่องจากผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนิคในการสง่เสรมิทีห่ลากหลาย 
มีการบรรยาย มีการท ากิจกรรมนันทนาการ มีการ
อภปิรายในประเดน็ขอ้สงสยั ซึง่จากการจดักจิกรรมการ
ส่งเสรมิไม่เพียงจะมุ่งสรา้งองค์ความรูเ้ท่านัน้ แต่ยงัมี
การกระตุน้ใหน้กัเรยีนมทีศันคติที่ดตี่อการส่งเสรมิการ
ใช้ประโยชน์จากมะกรูดในการดบักลิ่น และมีวิธีการ
สง่เสรมิทีห่ลากหลายซึง่เป็นกะบวนการทางสิง่แวดล้อม 
สอดคล้องกบัแนวคดิของ ประยูร วงศ์จนัทรา (2553 : 
358) ได้กล่าวว่าหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ 
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนเกิดความรู้
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคต ิเจตคตแิละค่านิยมที่ดตี่อ
สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและการประเมินผลการแก้ไขปัญหา
สิง่แวดลอ้มเพื่อใหเ้กดิคณุภาพสิง่แวดลอ้มและคุณภาพ
ชีวิตโดยมีหลักการที่ เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งเป็น 
สหวิทยาการสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งแวดล้อมศึกษามี
คณุลกัษณะ คอืเป็นการศกึษาเพื่อชวีติ เป็นการศกึษา
ตลอดชวีติ เป็นการเรยีนรูเ้พื่ออยู่รว่มกนัของมนุษยชาติ
เป็นการเรยีนรูส้ถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคต เป็นการ
สรา้งจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเป็นการเรยีนรูเ้ชงิระบบ เป็น
บูรณาการเนื้อหาการเรยีนการสอน เป็นการเรียนรู้ที่
ผูเ้ร ียนจะต้องมีส่วนร่วมในการเรียนที่มุ่งสร้างความ
ตระหนกั ทศันคตแิละคา่นิยมเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม และ
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เป็นกระบวนการเรยีนรูแ้บบแกไ้ขปัญหา สอดคล้องกบั
แนวคดิของวนิ เชื้อโพธิหกั (2537 : 1) กล่าวว่า การ
อบรมเป็นกระบวนการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์
ทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรมและทักษะความช านาญ
เฉพาะด้านของบุคคลที่ ไม่สามารถจะท าได้โดย
กระบวนการเรียนการสอนปกติเพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศักดิ ์สุนทรเสณี (2531 : 2) กล่าวถึง 
ทัศนคติที่ เชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมของบุคคลว่า 
ทศันคตหิมายถงึ ความสลบัซบัซอ้นของความรูส้กึหรอื
การมีอคติของบุคคล ในการสร้างความพร้อมที่จะ
กระท าสิ่งใดสิง่หนึ่ง สอดคล้อง กบัแนวคดิของ สุชาต ิ
โสมประยูร (2520 : 110-111) ให้ความหมายว่า 
ทศันคติเป็นเรื่องที่เกีย่วกบัภาวะแห่งความพรอ้มของ
จติใจ ซึง่มปีฏกิริยิาต่อสิง่แวดลอ้มต่างๆทัง้ในลกัษณะที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม สอดคล้องกบัแนวคดิของ
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520 : 3) ให้ความหมายไว้ว่า 
ทศันคตเิป็นความคดิเหน็ซึง่มอีารมณ์เป็นส่วนประกอบ
เป็นส่วนที่พร้อมที่จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างจาก
สถานการณ์ภายนอก สอดคล้องกบังานวจิยัของ สุดา
พร จันทร์เพ็ง (2559 : 68-69) ได้ศึกษาเรื่อง การ
ส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากดอกอญัชนั ส าหรบันิสิต
ระดบัปรญิญาตรชี ัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า หลงัการส่งเสรมินิสติที่
ได้รบัการส่งเสรมิมีคะแนนทศันคติมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริม แสดงให้เห็นว่า การส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์
จากดอกอญัชนั ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรชี ัน้ปีที่ 2 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มผีลท าให้
นิสติมทีศันคตติ่อการสง่เสรมิเพิม่มากขึน้ เครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการสง่เสรมิคอื คูม่อืการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จาก
ดอกอญัชนั และแผน่พบั มุง่เน้นใหน้ิสติเกดิทศันคติที่ดี
ต่อการใช้ประโยชน์จากดอกอัญชันเพิ่ มมากขึ้น 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณจัฉรยี์ อนิทรโ์ท่โล่ (2557 : 
50) ไดศ้กึษาเรือ่ง การสง่เสรมิการปลูกพชืสมนุไพรเพื่อ
ใชป้ระโยชน์ในโรงเรยีนบา้นใคร่นุ่น ต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จังหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า นักเรียนบา้นใคร่นุ่นมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อ

การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใชป้ระโยชน์ในโรงเรยีนก่อน
การสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 1.72 อยู่ในระดบัไม่
แน่ใจ หลังการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 2.37  
อยู่ในระดบัเห็นดว้ยเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่าทัศนคติหลังการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมสามารถสรุปได้ว่า
นักเรียนมีทัศนคติต่อการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้
ประโยชน์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นหลงัการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 สอดคล้องกบังานวิจัย
ของ สภุาณี        ฝ้ายสงีาม (2557 : 60) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากสะระแหน่ของชาวบา้น
ท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม พบว่า ผลการเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตติ่อการใชป้ระโยชน์จากสะระแหน่ ผูเ้ขา้รว่มการ
ส่งเสรมิมีค่าเฉลี่ยของทศันคติก่อนการส่งเสรมิ อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.32 และหลังการ
ส่งเสริมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 เมื่อ
พิจารณาทศันคติของผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสริมต่อการใช้
ประโยชน์จากสะระแหน่เป็นรายดา้น พบว่า ผูเ้ขา้ร่วม
การส่งเสรมิเห็นด้วยต่อด้านการประกอบอาหารมาก
ทีส่ดุ รองลงมา คอื ดา้นสรรพคุณทางยา และดา้นการ
แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ เมื่อเปรยีบเทียบ ค่าเฉลี่ยของ
ทศันคตติ่อการใชป้ระโยชน์จากสะระแหน่ก่อนและหลงั
การส่งเสริม พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
ผูเ้ขา้รว่มการสง่เสรมิมคีา่เฉลีย่ทศันคตหิลงัการส่งเสรมิ
สูงกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จกัรพงษ์ ท้าวนิล 
(2557 : 78) ไดศ้กึษาเรือ่ง การส่งเสรมิการใชคู้่มอืปลูก
หวายเพื่อการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์ ส าหรบันิสติ
ระดบัปริญญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา ผลการ
เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของทศันคตติ่อการปลูกหวายเพื่อ
การอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์ พบว่า ก่อนและหลัง
การส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ก่อนการ
ส่งเสรมิมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.52 และหลงัการส่งเสรมิมี
คา่เฉลีย่เท่ากบั 2.88 และเมือ่เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของ
ทัศนคติต่อการปลูกหวายเพื่อการอนุร ักษ์และใช้
ประโยชน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา พบวา่ เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั
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ค่าเฉลี่ยของทัศนคติหลังการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ   
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้   
 1) ขอ้เสนอแนะเชงิปฏบิตั ิ  
 1.1 คู่มือการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จาก
มะกรูดในการดบักลิ่น สามารถน าไปเผยแผ่ให้ความรู้
กบันกัเรยีน หรอืชมุชนใกลเ้คยีงได ้  
 1.2 ควรมกีารสง่เสรมิให้นักเรยีนประชาชน 
และบุคคลทัว่ไป รู้จ ักการน ามะกรูดมาในประโยชน์  

และจะท าให้ เกิดรายได้จากการน ามะกรูดมาท า
ผลติภณัฑไ์ด ้ 
 2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายควรมีการ
จดัการอบรม และเผยแพร่ ขอ้มูลเกีย่วกบัมะกรูด และ
การใชม้ะกรูดในการดบักลิ่นเพื่อน าใชใ้นครวัเรอืนและ
ชวีติประจ าวนัได ้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัต่อไป 
            ควรมกีารวจิยัการแปรรปูมะกรดูทีใ่ชใ้นการดบั
กลิ่นที่สามารถเก็บไว้ได้นานเพื่อเสริมสร้างการใช้
ทรพัยากรในทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
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